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ONDERZOEKSRESULTATEN 

Titel van het onderzoek: Juridische consequenties van genetische tests in het 
Sociaal recht 

Promotor/Onderzoeker(s): (6 teams) Prof. Kirsch (VUB) - Prof. Laurent (ULG) - 
Prof. Lison (UCL) - Prof. Thierens (RUG) - Prof. Veulemans (RUG) - Prof. De Ridder 
(RUG) 

Opdrachtgever: Interdisciplinair en interuniversitair onderzoek 

Duur: Het project bevindt zich in een tweede fase, die zich uitstrekt over een periode 
van vier jaar. Het is gestart in oktober 2000 (begin) 

Doel en methode van het onderzoek: Onderzoek naar de genetische 
polymorfismen (individuele genetische variaties) die een rol kunnen spelen in het 
ontstaan van beroepsziekten. Identificatie van de genen die zijn betrokken bij het 
pathologische proces. Studie van de werking van deze genen en van de proteïnen in 
verhouding tot groepen werknemers die onderhevig zijn aan toxische blootstelling in 
hun arbeidsomgeving (ioniserende straling, styreen, kobalt, enz.). De resultaten 
verbeteren van metingen van de blootstelling aan de stoffen door rekening te houden 
met individuele componenten, bepaalde genetische predispositie identificeren voor 
de ontwikkeling van de ziekten, deze predispositie meten in termen van risico voor 
de gezondheid van de blootgestelde werknemers. 

Toestand van het onderzoek: Juridisch-ethisch luik in deze tweede fase - 
onderzoek gevoerd onder leiding van Professor Vielle van de UCL naar de juridische 
consequenties van de toepassing van de genetische tests in het sociaal recht. 

 

Titel onderzoek: FWO-project: de invloed van globalisering op de sociale zekerheid  

Promotor/Onderzoeker(s): Prof. Van Buggenhout (Instituut voor Sociaal Recht - 
KUL) en Prof. Berghman Contactpersoon: Prof. Van Buggenhout 

Opdrachtgever: FWO Looptijd van: begin 2000 tot eind 2003  

Doelstelling: in deze studie wordt het effect van globalisering op de sociale 
zekerheid nagegaan. Het interdisciplinaire onderzoeksteam staat onder leiding van 
prof. Van Buggenhout en prof. Berghman (respectievelijk jurist en socioloog), die 
beiden vanuit hun invalshoek de impact van het globaliseringsproces zullen 
beschrijven. Dit moet uitmonden in een aantal voorstellen tot aanpassing van de 
bestaande sociale bescherming rekening houdende met de veranderde sociale en 
economische context Stand van het onderzoek: opstartende fase 

 

 



Titel onderzoek: Flora-project  

Promotor: Prof. Vranken (UFSIA) en Prof. Berghman Contactpersoon: Prof. Vranken  

Opdrachtgever: UFSIA  

Doelstelling: in de jaren '80 verscheen o.l.v. prof. Peter Flora een beschrijving van 
de welvaartsstaatsevolutie in Europa, waarbij de ontwikkeling van het 
sociaalzekerheidssysteem in de verschillende lidstaten werd geviseerd. Het 
Belgische hoofdstuk wordt nu opnieuw ter hand genomen door prof. Vranken 
(UFSIA) en prof. Berghman, waarbij data en analyse worden geupdated tot midden 
jaren '90. Stand van het onderzoek: op dit moment worden de tijdreeksen 
geactualiseerd. Begin april moet het mogelijk zijn te starten met de interpretatie van 
de cijfergegevens. 

 

Titel onderzoek: Exspro  

Promotor: Prof. Berghman, Paul Schoukens (instituut voor sociaal recht - KUL) en 
Koen Vleminckx.  

Contactpersoon: Prof. Berghman  

Opdrachtgever: Het Vijfde Kader Programma Looptijd van: maart '99 tot maart 2001  

Doelstelling: Het Exspro-project onderzoekt de sociale bescherming en sociale 
uitsluiting in Europa. Binnen de onderzoekscel richt Paul Schoukens zich op de 
juridische dimensie van sociale uitsluiting met name de bevoegdheidsverdeling 
binnen de EU-context aangaande social protection en social exclusion. Koen 
Vleminckx bekijkt de sociale bescherming bij a-typische tewerkstellingsvormen. 
Stand van het onderzoek: Beide onderzoekers hebben hun eerste analyses 
besproken op Exspro-meetings in London en Helsinki. Papers daarover worden 
gepresenteerd tijdens conferenties in Duitsland en Luxemburg. 

 

Titel onderzoek: Update van databestand EFA (European Family Abstracts) 
betrekking hebbend op wetenschappelijke artikelen rond gezin en gezinsbeleid  

Promotor: J. van Acker  

Contactpersoon (+ tel.): J. Van Acker (016/32.31.87)  

Doelstelling: G.I.D.S. verzamelt en abstraheert artikelen uit wetenschappelijke 
tijdschriften (nationaal en internationaal) van alle disciplines die zich met het gezin in 
al zijn aspecten bezighouden. Teksten en abstracten zijn beschikbaar voor alle 
gebruikers. 

 

 



Titel onderzoek: Agora-project: Harmonisering van de statistische concepten inzake 
sociale zekerheid  

Promotor/Onderzoeker(s): DWTC Opdrachtgever: Federaal Ministerie van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Looptijd van: september 1999 tot eind 
december 2001  

Doelstelling: opbouwen van een databank die sociale statistieken toelaat die 
beantwoorden aan de rapporteringseisen van internationale en nationale 
organisaties. Stand van het onderzoek: de eerste fase wordt afgerond op 1 april 
waarbij op basis van theoretische inzichten en internationale voorbeelden een 
datamatrix wordt ontworpen die het Belgische sociaalzekerheidsbeleid in beeld 
brengt. Deze datamatrix zal in een volgende fase worden verfijnd door confrontatie 
met bestaande sociale zekerheidsmaatregelen. 

  

 


